
REDACŢIA: Dle inspector ţel, vă rugăm să de
taliaţi, . in câteva citvlnte, peatn» cititorii noştri, cu 
ce se ocupă, respectiv care sunt 'principalele atribuţii 
ale Inspecţiei judeţene in construcţii, lucrări pubii-. 
ce, urbanism şi amenajarea teritoriului ?

INSPECTOR ŞEF: Atribuţiile inspecţiei noastre, 
ca de altfel ale tuturor inspecţiilor teritoriale — sub
ordonate Inspecţiei de Stat din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului — sunt 
stipulate în Regulamentul privind controlul de stat al 
calităţii in construcţii, pe baza prevederilor din Le
gea referitoare la calitatea in construcţii şt prin Or
dinul M.L.P.A.T. nr. 35/D/23.02,1993 de reorganizare 
a acestor organisme. In principal, activitatea noastră 
acoperă întreg domeniul construcţiilor, indiferent de 
forma de proprietate (publică sau privată) şi vizea
ză controlul de calitate în toate fazele construcţiilor, 
pornind de la concepţie şi proiectare, pftnă la exe
cuţia, recepţia, exploatarea şi postutilizarea construc
ţiilor.

RED.: In acest context, care este diferenţa faţă 
de controlul de calitate propriu al fiecărei întreprin
deri de construcţii 7

Inspecţia în construcţii, lucrâri 
publice, urbanism şl 

amenajarea teritoriului
Zece întrebări şi zefit râsjimstfi

Convorbire cu dl ing. VASILE MALINCENCO, 
Inspector şef

' I. S. s Controlul de stat al calităţii in construcţii 
nu exclude şi n j suplineşte controlul intern sau con
trolul extern al producţiei, pe care , fiecare factor 
implicat In procesul de realizare al construcţiilor tre
buie să-l organizeze şi să-l desfăşoare, potrivit legii, 
d  se extinde şi asupra acestora. In plus, controlul 
de stat se aplică şi experţilor tehnici, verificatorilor 
tehnici de proiectare şi responsabililor tehnici de exe
cuţie, atestaţi conform H.G.R. 731/1991, având rolul

de a valida aceste controale şi verificări 
RED.: Controlul de stat, pe care ii d_. 

se referă la construcţiile noi, din sfera inv 
sau are o arie mai largă de aplicabilitate 7

L S.: Potrivit legii,, sunt supuse controlului de 
stat al calităţii nu numai lucrările de Investiţii noi 
său tn fază de execuţiê  cl şi lucrările de reparaţii, 
modernizare, remediere şi reabilitare la toate con
strucţiile şi lucrările publice sau destinate publicu
lui, indiferent de sursa de finanţare a acestora. 
Exercitarea controlului se aplică, de asemenea, şi la 
lucrările de instalaţii aferente sau care sunt destinate 
să deservească ori să fie utilizate la construcţii şi în 
situaţiile specificate mai sus. în ansamblu, activita
tea noastră are drept scop final asigurarea- protecţiei 
sociale In domeniu, In folosul beneficiarilor şi utili
zatorilor producţiei de construcţii. în acest sens, este 
necesar să specificăm că, potrivit atribuţiilor ce ne 
revin, desfăşurăm acţiuni de control în proiectare. 

Convorbire consemnată de 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Politia in slujba cetăţeanului
Sărbătorim, la 4 no- conomice, deturnarea unor 

iembrie, ZIUA POLIŢIEI importante bunuri şi va- 
ROmAnE, eveniment de lori din patrimoniul pu- 
bilanţ şi pentru poliţiştii bl ic de către grupuri de 
hunedoreni, care obţin infractori, transferul ile- 
rezuttate meritorii în lup- gal de capital, abuzuri şi 
ta pentru combaterea in- neglijenţe in serviciu, fal- 
fracţiunilor, faptelor anti
sociale îndreptate împo
triva vieţii, sănătăţii şi 
integrităţii cetăţeanului, a 
patrimoniului public şi a 
avutului particular, In 
prevenirea evenimentelor 
rutiere, menţinerea or
dinii şi liniştii publice pe 

- raza de' competenţă.

suri, scoaterea ilegală 
din ţară de monedă na
ţională, valută, aur, bu
nuri de patrimoniu, mul
te având la bază acte da 
corupţie şi trafic de in
fluenţă.

Acţionând constant în 
aceste domenii, puteme- 
videnţia faptul că ta 

întreaga activitate â po- cursul acestui an au fost 
liţiei s-a desfăşurat In descoperite 316. infracţiuni 
condiţiile , lărgirii proce- de delapidare, taşelăciu- 
sului de democratizare a ne, abuz şi neglijenţă ta 
societăţii româneşti. Pen- serviciu ta dauna avutu- 
tru a conferi. o 'eficienţi lui public, 151 infracţiuni 
sporită activităţii de po- de corupţie (84 de dare şi 
liţie, s-a extins şi diver- luare de mită şi 67 de 
sificăt conlucrarea cu noi- trafic de influenţă), 
le structuri democratice, în ansamblul activităţii 
care au atribuţii ta corn- poliţiei s-au intensificat
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batere  ̂ fenomenului 
fracţional, asigurând, 
acelaşi timp, 
ţa necesară 

- normele de drept.
Implicarea responsabi

lii! a efectivelor de poli
ţie din judeţul Hunedoa-

m- 
în

transparen- făşurate de 
impusă de şi traficanţi.

şi măsurile de combatere 
a activităţilor Ilicite des- 

speculanţi 
precum şi 

de protecţie a consumato
rilor. Au fost constatate 
multiple infracţiuni şi 
contravenţii, cbnfiscârt-

ra In executarea sarcini- du-se 7505 dolari SUÂ, 
lor specifice a condus la 6000 mărci germane, peste 
obţinerea unor rezultate. 506 grame aur şi 5 kg ar- 
poktive ta majoritatea gint, bunuri, valori şi nu- 
domeniilor. Astfel, nu- merar însumând peste 62 
nud tn 9 luni ale acestui milioane de lei — ca să 
an, poliţiştii au identifi- amintim doar câteva din-
cat şi deferit justiţiei- 
3281 infractori, cu 741 
mai mulţi decât ta ace
eaşi perioadă a anului 
trecut ^Aceştia au săvâr
şit 4840 infracţiuni, din

judiciarei 1180 cetăţenilor.care 2683 
economice şi 977 de altă 
natură.

Adâncirea continuă a 
procesului de privatizare, 
de transformare a capita
lului social ta capitel pri
vat sau mixt, apariţia u- 
nor structuri economice 
noi au determinat apari
ţia a no) forme de mani
festare a criminalităţii e-

tre rezultatele obţinute ta 
acest domeniu.

In întreaga activitate 
desfăşurată, poliţia a be
neficiat aproape perma
nent şi a simţit sprijinul

Urez tuturor poliţişti
lor din judeţul HaasA», 
ra, prin intermediul zi»̂  
rului „Cuvântul liber*, 
mulţi sănătate şi succes 
ta activitate. ■
LLcoL IOAN DUMITRU

«siea*?,
Şeful Inspectoratului 
de Poliţie al Judeţului 

Hunedoara
Alte relatări privind activitatea de 

poliţie, citiţi tn pagina a doua a ziarului.
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•  Au trecut 307 zile dtn 
acest a n au mat rămas 
581

•  1900. S-a născut D.D. 
PĂfRĂŞCANU, om poli. 
tic, filozof şi jurist ro
mân (m. 1954/. Arestat fn 
1948, condamnat la 'tnoarte 
şi executat

o 1903. S-a născut com
pozitorul român ION VA- 
SILESCU (m. 1960/. Autor 
de operete şi comedii mu
zicale Suflet candriu de 
papugiu*); muzici de sce
nă şi film, uşoară /

•  1906. S-a născut, la 
Margtiita (Bihor/, HOR. 
VATH IMRE, seriilor ro. 
mân de naţionalitate ma
ghiară. Lirică meditativă 
(,&easupra vârtejului*/, ver
suri militante („Se desfac 
mugurit", „Datorie subli
mă"/, romane („Brazdă peste 
haturi"); literatură pentru 
coptL

Cine a mâncat viţelul 
şi a băut vinarsul?

L.B. din Cioclovina, co
muna Boşorod, s-a lăsat la 
vatră şl şi-a pus problemă 
unde să se încadreze. Cum 
a făcut cătănia la pompieri, 
a zis că n-ar fi rău să se 
încadreze tot in domeniul 
prevenirii şi stingerii' in
cendiilor în-consecinţă, s-a 
adresat lui Ioan Dăbu- 
ceanu, şeful formaţiei de 
specialitate de la „Sider- 
met“ Călan". I.D. l-a ascul
tat şi i-a zis. „Acum n-am 
locuri ,dscr mai ţinem le
gătura**.

A trecut o vreme şi L.B. 
şip dus Iarăşi la IJ>. „Nu 
încă, nu te pot primi** —• 
a zis şeful formaţiei de 
pompieri Da* altceva: nu 
ştii un viţei de vânzare 7

„Aş avea eu unul**. „Bine, 
vin să-l văd“. După câteva 
zile I.D. s-a dus ia Cioclo
vina şi a văzut viţelul. „E- 
cam slab — a zis el — dar 
îl iau“. După o vreme, cei 
doi s-au întâlnit din nou, 
„Aş avea nevoie de -doi' 
miei, că ain nişte obligaţii** 
— i-a spus I. D. „Mă ocup 
eu". Apoi, iarăşi, după un 
timp: „Ceva. vinars nu 
poţi găsi ?**. „Fac rost". 
După ce a văzut că a tot 
dat. iar promisiunea de a 
fi încadrat nu se realizează, 
L.B. l-a luat direct pe cel 
la care a tot cărat. .Jiu, 
nu pot să te angajez** — 

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

Ope zf-
Popescu, supărat:
— Ascultă, Costele! Dacă nu Încetezi 

să o curtezi pe nevastă-mea, să ştii că ţi-o 
las ţie/

o  DISPENSAR NOU. Recent 
a fost aprobat proiectul noului 
dispensar ce se va construi in 
comuna Rapoltu Mare şi care va 
fi amplasat între sediul consiliu
lui tocai şi cel. ol postului de po
liţie. tn perioada următoare va 
avea loc licitarea lucrării ce va fi 
suportată, în cea mai mare par
te, de la bugetul de stat. (TR. B).

© IN MÂN ARE A PRIMELOR 
TITLURI DE PROPRIETATE. 
Consiliul tocai al comunei Geoa-

giu pregăteşte lumânarea prime
lor . titluri de proprietate asupra 
pământului şi a pădurii, tn con. 
fermitate cu Legea fondului fun
ciar. Acţiunea va avea loc in 
cUrând tn Satete Gelmar şi Cig- 
ireău. (TR. B.f. ’

© SUCUL BUCLUCAŞ. In 
piaţa din Hunedoara a fost de
pistat Iulian Despa, maistru la 
*Famvinet“ Medgidia. Vindea suc 
cu depăşirea adaosului comer
cial' declarat anterior. Pentru a- 
cest lucru i s-a întocmit dosar 
penal. (V.N.f.

© MULŢUMIRI. Asociaţia 
„Fţadev" mulţumeşte pentru con

tribuţia adusă ta reuşita Zilelor 
Francofoniei Primăriei municipiu, 
lui Deva, Liceului de Muzică şi 
Arte Plastice, ziarului „Cuvântul 
liber". Televiziunii Deva cât şi 
sponsorilor S.C. Florcom S:R.L. 
şi S.C. Grecom S.R.L. Deva. 
(E. G.f.

© DUPĂ 30 DE ANI. Trei
zeci de ani dl Augustin Pop a 
fost salariat la I.M.M.R. Stmeria, 
ca fierar, instalator etc. Pentru 
hărnicia şi vrednicia cu care tşi 
făcea datoria colegii de muncă 
l-au preţuit, l-au. lăudat întot
deauna. Acum, la pensie, aşa ll 
preţuiesc soţia Viorica şl fetiţa 
Adriana. Aşa vă preţuim şi noi,

stimate dle Augustin Pop. (Gtt. 
I. N./.

© ANTRENOR NOU LA JIUL 
PETROŞANI. In locul antrenoru
lui principal al divizionarei A de 
fotbal Jiul Petroşani, Dumitru 
Marcu, a fost numit, începând 
de ieri, 3 noiembrie 1993, Va. 
sie Gross, fost până de cu
rând la conducerea echipei Chi
mia fim. Vâlcea . Antrenor se
cund a rămas Floritm Dumitres- 
cu. De pregătirea portarilor te 
ocupă Stelian Homan. (D. N.).

-»—*—♦—*—*—*—«L

TRICOLORUL 
ROMÂNESC LA 
STRASBOURG 
Azi, 4 noiembrie 

1993, arc loc la Stras- 
bourg reuniunea O  
mitetuluj de Miniştri ai' * 
Consiliului Europei, ia: ■ 
care participă pentru • 
prima dată şi Romă- . 
nia, in noua sa călită- , 
te de membru cu 

drepturi depline in’' 
Consiliu. Dimineaţa s-* • 
desfăşurat ceremonia . 
arborării tricolorului , 
romanesc in faţa clă
dirii europene din 
Strasbourg.

Leofie de
i

heraldică
Concursul lansat de Con

siliul judeţean şi consiliile 
locale pentru realizarea 
stemei judeţului şi cele ale 
municipiilor şi oraşelor hu- 
nedorene a stârnit intere
sul unui mare număr de 
artişti plastici, cu sau fă
ră „nume**, cu sau fără 
expoziţii personale.

Pentru reuşita concursu
lui, Direcţia de urbanism 
şi amenajarea teritoriului 
a Consiliului judeţean, ta 
colaborare cu Comisia ju
deţeană de heraldică, au 
organizat săptămâna tre
cută la Deva o foarte uti
lă lecţie de heraldică.

Lecţia a fost susţinută de 
dna dr. Maria Dogaru — 
profesor la Facultatea de 
arhivistică din Bucureşti, 
vicepreşedinte al Comisiei 
Centrale de Heraldică şi 
Genealogie.

De cunoştinţele transmi
se cu acest prilej, pornind 
de la o serie de prop meri 
de machete, realizate an
terior declanşării concur
sului, au beneficiat toţi 
cei înscrişi Ia concurs, pre
cum şi membri ai Comi
siei judeţene de heraldi
că. (I.CA



P O L I T I A — I H

îmi face deosebită plăcere ca, prin intermediul 
ziarului „Cuvântul liber", să transmit, de „Ziua 
Poliţiei", mulţumirile mele, urări de noi succese în 
activitatea profesională colegilor din acest judeţ.

In anul 1993, unităţile de poliţie din Întreaga 
ţară s-au confruntat cu o stare infracţională com
plexă şi, în pofida multiplelor dificultăţi întâmpi
nate, au reuşit să o stăpânească în bune condiţii.

Deşi faptele infracţionale au îmbrăcat forme noi, 
ide o deosebită gravitate, prin profesionalism şi dă
ruire, poliţiştii s-au constituit într-o adevărată pa
văză pentru oamenii cinstiţi.

Ştim că mai avem multe lucruri de rezolvat, că 
se impun încă eforturi deosebite pentru schimbarea 
mentalităţii Unor cadre, că trebuie să acţionăm mai 
hotărât pentru înlăturarea altor neajunsuri din mun
ca noastră, pentru ca cetăţenii să ne simtă alături 
şi să înţeleagă că instituţia pe care o reprezentăm 
Se pune exclusiv îrt„ serviciul lor, apărându-i şi ocro- 
tindu-i. i

Dacă, profesional, se poate pune semnul egali
tăţii între poliţiştii noştri şi cei din Occident — .ie- 
Cunoaşterea venind chiar de la confraţii străini —, 
din punct de vedere material, diferenţele .surit evi
dent în defavoarea noastră. însă fca viitorul ;jă'
rezolve şi această chestiune. \  * ■

Vă pot asigura că se întreprind toate dillgenţele 
pentru a asigura poliţistului român nu doar protep- 
ţia ■ juridică, de care are nevoie, ci şi pe. cea socială.

Aş dori să transmit'mulţumirile mele şi un gând 
bun familiilor dumneavoastră, care vă sunt alături, 
acceptând numeroase sacrificii, pentru vă putea 
face în bune condiţii datoria. * -

■ Folosesc prilejul oferit de aniversarea zilei „PO
LIŢIEI ROMANE-*, pentru a adresa cititorilor aces
tei publicaţii rugămintea de a ne fi alături întot
deauna în demersul nostru în slujba legii şi de a le 
transmite urările mele de bine.

General-maior ION PITULESCU, 
subsecretar de stat,

şeful Inspectoratului General al Poliţiei

Protecţie civică
Un atribut de seamă al 

poliţiei şi în special al ca
drelor de pază şi ordine 
din cele trei municipii, 10 
oraşe şi 56 posturi comu
nale l-a constituit pre
venirea şi combaterea fe
nomenului infracţional, a- 
sigurarea protecţiei şi si
guranţei civice, sprijini
rea agenţilor economici în 
asigurarea pazei bunurilor 
şi' valorilor, -promovarea 
unor relaţii civilizate in 
societate, asigurarea res
pectării legii şi, normelor 
de convieţuire socială de 
către toţi cetăţenii.

Pentru asigurarea aces
tor deziderate majore, or
ganele de poliţie din jude
ţul Hunedoara, In coope
rare cu alţi factori respon
sabili şi ’cU sprijinul tru
pelor de jandarmi, au or
ganizat şi efectuat în pri
mele 9 luni din anul 1993 
peste 969 razii, micro ra
zii, acţiuni şi controale 
specifice atât în mediul 
urban cât şi în cel rural, 
reuşind să prevină şi să

descopere fapte care lezau 
ordinea şi liniştea publică.

Aceste activităţi se con
cretizează îri constatarea şi 
sancţionarea a 3724 con
travenţii la Legea 61/1991, 
în 160 de cazuri organele 
noastre propunând instan
ţelor de judecată aplica
rea pedepsei cu închisoare 
contravenţională. Au fost 
confiscate bunuri indigene 
şi de provenienţă străină, 
valută şi alte valori pro
venite din acte ilegale de 
comerţ ori trafic în valoa
re de 17 883 209 lei.

In aceeaşi perioadă, 1 au 
fost constatate 2155 infrac
ţiuni, cei vinovaţi fiind 
trimişi în judecată, dintre 
care 1207 fapte au fost co
mise în mediul urban şi 
948 în cel rural. Un nu
măr însemnat de infracţiuni 
au fost constatate prin 
prinderea în flagrant cu 
ocazia serviciului de pa
trulare desfăşurat de a- 
genţii de ordine pe timpul 
nopţii (63), un aport în
semnat avirtdu-1 şi mîli-

Sărbâtorirea „Zilei Poliţiei Române" de joi, 4 
noiembrie 1993, îmi oferă plăcutul prilej de a adre
sa tuturor lucrătorilor din această importantă insti
tuţie publică a judeţului nostru sincere felicitări şi 
urări de noi succese în apărarea statului de drept, 
a patrimoniului public şi privat, respectarea legi
lor şi întărirea ordinii publice.

Incredinţându-vă că vă bucuraţi de întreaga noastră 
preţuire şi admiraţie, pentru curajul, dăruirea şi spirt- 
tul de sacrificiu cu care vă înfăptuiţi nobila misiu
ne, vă adresez, în acelaşi timp, cu toată considera
ţia, sincere mulţumiri.
: Fie 'că ziua voaştră să însemne'pentru locuito
rii judeţului nostru mai multă linişte şi pace în case
si în sufletele lor ! . .....

GBORGEL RAICAN, 
prefectul judeţului Hunedoara

, mi  succese!
Asociaţia Veteranilor de Război din Ministerul 

de Interne, Filiala judeţului Hunedoara, cu ocazia 
„Zilei Poliţiei Române", transmite poliţiştilor ■ din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hune
doara, familiilor acestora, multă sănătate şl fericire, 
noi succese în lupta contra răufăcătorilor, în sluji
rea intereselor cetăţenilor, pentru apărarea şi conso
lidarea statului de drept.

Acestea sunt gândurile veteranilor din judeţul 
nostru, care sunt alături de dvs. oriunde şi oricând, 
stimaţi poliţişti. —

Colonel (r) VASILE NEMEŞ, 
preşedintele A.V.R.F. Hunedoara

tarii trupelor de. jandarmi, 
iar'157 de fapte în mediul 
rural, prin subofiţerii* de 
la posturi. "Cu ocazia cer
cetării acestor infractori 
s-a stabilit'că1 au comis. în 
total 82 de fapte dintre 
care 31 figurau Ni eviden
ţe cu autori neidentificaţi.1

Pentru perspectivă ne 
propunem o mai bună co
operare cu toţi factorii care 
concură la asigurarea pa
zei şi securităţii bunurilor 
şi valorilor, la menţinerea 
climatului de ordine şi si
guranţa civică în toate lo
calităţile.

fluenţa; băuturilor alcooli
ce, oboseala şi adormirea 
la j volan şi neacordarea 
priorităţii.

Echipajele de la circula
ţie, serviciile .. specializate 
ale poliţiei judeţene şi,ale ce
lor locale au de ţinut .'sub

auto din judeţ — care în
semnează 63118 autovehi
cule (50 800 ' proprietate
personală şi 12 318 proprie
tate '  de sfat),, numărul 
mare de conducători au
to — 105 711 (31 164 profe
sionişti şi 74 547 apin

control o situaţie extrem tori) şi mr în ultimul >âtxl 
de: complexă. Ea este crea- de calitatea arterelor ru
tă de creşterea parcului, tiere. : %

Scut de nădejde al 
persoanei
te, 25 vătămări corporale 
grave, 33 violuri, 122 tâl
hării şi 17 ultraje. De a- 
semen6a, numărul furturilor 
în dauna avutului particu
lar s-a cifrat la 1772, din 
care 707 din locuinţe, 407 
din autovehicule. Modurile 
de operare folcfsite de au
tori sunt din ce în ce mai 
ingenioase' şi „perfecţiona- 
te“.

Ce mână din urmă acest 
rău social, ce elemente 
populează şi „fertilizează" 
câmpbl de luptă al poliţis
tului 7 ,

Şomajul, condiţiile* vie
ţii. moderne, pierderea sen
sului autorităţii şi .disci
plinei, liberalizarea mora
vurilor, clemenţa judiciară, 
insuficienţa efectivelor de 
poliţie sunt câteva din cau
zele creşterii' delincvertţei, 
asupra cărora va trebui 
acţionat pentru instaurarea 
unui climat de şectiritaţe 
civică pe raza judeţului;

Un număr impresionant 
de evenimente s-a înre
gistrat 1 îp domeniul circu
laţiei rutiere. Subliniem 
că In acest an pe şoselele 
hunedorene s-au comis 153 
accidente grave, soldate 
cu 44 morţi şi 150 de ră
niţi grav, cauzele care 
le-au generat fiind: vite
za excesivă, nerespectarea 
regulilor de circulaţie de 
către pietoni, depăşiri ne
regulamentare, riesupraye- 
gherea şi imprudenţa co
piilor, conducerea sub in-

EV1DENŢA POPULAŢIEI

P u n e r e a  tn  le g a l i ta te  

a  c e tă ţe n ilo r
In ansamblul activităţilor 

desfăşurate pentru asigu
rarea ordinii de drept, a- 
părafea integrităţii persoa
nei, drepturilor şi libertă
ţilor democratice ale cetă
ţenilor, efectivele de poli
ţie din judeţ au intensifi
că! munca de prevenire, 
descoperire şi cercetare a 
faptelor antisociale, impri
mând un caracter mai o- 
fensiv acţiunilor întreprin-

- se.- -' ,
Un cetăţean a descoperit 

o persoană, fără viaţă, fă
ră identitate, Este anun
ţată imediat poliţia. Din 
acest moment, pentru un 

; om, pentru o echipă de oa
meni în uniforma poliţiei, 
încep ore, zile şi ' nopţi,' 
săptămâni de încordare, de 
neodihnă şi remarcare de 
irfcertitudini 'şi migală în 
strângerea şi punerea cap 
la cap a faptelor şi argu
mentelor care trebuie «Şi:; 
ducă la descoperirea ade
vărului.

Dinamica infracţiunilor 
care lezează viaţa Şi inte
gritatea corporală a cetă
ţenilor, precum şi avutul 
particular al acestora, a 
cunoscut, în contextul ge
neral al criminalităţii, o 
evoluţie ascendentă. Cele 
2683 infracţiuni judiciare 
înregistrate, au reprezentat 
?31 fapte săvârşite cu vio
lenţă, din care 21 omoruri,

, 10 tentative de omor,’ 3 lo
vituri cauzatoare de moar-

Conform atribuţiunilor 
specifice, organele de po
liţie au acţionat şi pentru 
punerea in legalitate a ce
tăţenilor pe linie de evi
denţa populaţiei, tn 9 
luni din anul 1993 forma
ţiunile de evidenţa popu
laţiei din judeţ au intoc- 
mtt documente pentru lua
rea în evidenţă a 4049 per. 
soane, din care 4019 la 
naştere. S-au eliberat 17900 
noi buletine de identitate, 
din care 6226 tinerilor care 
au împlinit 14 ani.

Cadrele formaţiunilor spe
cializate, împreună cu alţi 
lucrători de poliţie, in spe
cial cel de pază şi ordine, 
au organizat şi efectuat ac
ţiuni şi controale la locuri
le de cazare în comun, mo
teluri, hoteluri, cămine de 
nefamilişti, oficii de stare 
civilă etc., ocazie cu care 
s-au constatat încălcări ale 
Legii nr. 5/1971 privind 
actele de identitate şi re
gimul domicilierij şt re
şedinţei în România, mo
tiv pentru care s-au . a- 
plicat 737 sancţiuni contra
venţionale.

Şi pe linte de evidenţa

populaţiei se menţin încă 
neajunsuri, constând mai 
ales in neglijenţa unor 
persoane pentru portut ac
telor de identitate. Există 
foarte multe pierderi şi 
distrugeri de acte de iden. 
tiiate, neprezentarea in 
termenul legal la organul 
de poliţie în raza domi
ciliului sau a reşedinţcl pen
tru aplicarea vizelor nece
sare, cazarea ilegală a u- 
nor persoane, de regulă 
cetăţeni străini, care comit 
fapte de natură contraven
ţională sau penală, tulbu
rarea ordinii şi liniştii pu. 
blice. ‘

Cum actul de iderititatc 
este cel care individuali
zează persoana, de iîcrârie 
şi menţiunile respective fo
losind u-se o serie dă ihstl. 
iuţii şi factori abilitaţi, [ se 
Impune ca noi toţi, fami
lia, şcoala, organele sâni. 
tare etc., să manifestăm 
mai mult interes în prezen
tarea la organul de po. 
liţie din zonă, pentru pu
nerea în legalitate, con
form legii, să manifes
tăm mai multă grijă; ...în 
portul şi păstrarea aces
tor documente.

Misiuni d ific ile / misiuni periculoase/ misiuni
Trecerea economiei pe principii

le de piaţă n-a adus cu sine numai 
stimuli pentru creşterea producţiei 
şi a calităţii ei. Ba, privind mai a- 
tent la structura şi numărul infrac
ţiunilor economice cu care poliţia 
duce un război crunt şi permanent, 
s-ar putea spune că bogăţia infrac
ţională cu acest specific este, deo
camdată, cel mai substanţial „căş- 
tig". '

lată un scurt „bilanţ" care, sun
tem siguri, nu aduce vreo bucu
rie nici măcar celor ce au dus 
„războiul" pentru depistarea, Vde
mascarea, probarea lor. Până ’ la 
această dată aniversară, poliţia e- 
conomică a constatat 1767 infracţiuni 
de natură economică, 1449 dintre 
ele fiind îndreptate împotriva a- 
vutului public — şi asta spune

multe —, 35 dintre ele soldăndu-se 
cu pagube de peste un milion de 
lei. Şi-ceea ce este mai îngrijoră
tor — prejudiciul total este în creş
tere.

Infractorii se organizează tot 
mai temeinic, în grupuri, cu specia
lizări, folosind tot mai des arma 
parşivă a mituirii şi şantajului.

Recent s.au încheiat cercetările 
împotriva unei astfel de reţele or
ganizate ,constituită din patroni de 
societăţi comerciale private in câr
dăşie cu şefi de secţii şi gestionari 
de bunuri la Regia Autonomă q 
Huilei din Petroşani. Cu peste 200 
de milioane de lei au păgubit regia 
.şi noi ne mirăm de ce sunt scumpe 
energia electrică şi căldura.

Nu intenţionăm şă detaliem, la 
acest moment aniversar, bilanţul -

infracţiunilor de acest fel. Să-Î fe
licităm in schimb cu toată căldura 
pe ofiţerii şi subofiţerii de poliţie 
antrenaţi în acest război pentru te
nacitatea, priceperea fi perspicace 
tatea de care dau dovadă tn com
baterea fenomenului devenit fla
gel. Un flagel ale. cărui cauze po
liţiştii de la economic le văd în 
tendinţa managerilor de a masca tn 
preţuri incompetenţa, degradarea ac
tului de conducere, % blocajul deci
zional, amatorismul şi diletantismul 
managerial, tn şomaf şi în deva. 
lotizarea forţei de muncă, în con
fundarea democraţiei cu legea arbl. 
trartului, a voluntarismului şi Bu
nului plac. _ ‘ ’

Fiecare caz este un examen, o 
misiune grea, dificilă, nu o dată pe
riculoasă, o misiune de luptă.

Există multe domenii ale 
vieţii economleo-sociale tn 
care poliţia este chemată, 
prin atribuţiile impiise de 
lege, să desfăşoare activi
tăţi de descoperire şi cer
cetare a ilegalităţilor Ce Se 
comit.

Printre aceste domenii 
Sunt şi acelea ale respectă
rii regimului armelor -şl- 

* muniţiilor, al materialelor 
explozive, precum şi cel al 
toxicelor şi stupefiantelor.

Activităţile desfăşurate 
pe acestg linii, de muncă, 
printr-un serviciu speciali
zat sunt numeroase, a- 
vând în vedere numărul 
mare de agenţi economici 
şi persoane fizice care de
ţin, folosesc şi manipu
lează arme, muniţii, ex
plozivi, substanţe toxice şi 
stupefiante.

Datorită stărilor de po
tenţial pericol pe care-1 
reprezintă astfel de mate
riale şi substanţe pentru 
ordinea publică şi viaţa ce
tăţenilor, se desfăşoară zii-' 
nic activităţi de prevenire 
a posibilelor sustrageri, ffc

losirii necorespunzătoâre 
sau în alte scopuri, a e- 
venţpalelor situaţii acci
dentale etc.

Există suficiente exem
ple în care s-au luat mă
surile legale împotriva ce
lor care nu respectă re
gimul acestor .materiale. 
Printre acestea cel al nu
mitului L.S. din Petroşani, 
care a deţinut în mod ile
gal unv revolver marca 
„MINIATUn LEFANCHE", 
calibru 8 şl 3 cartuşe. . De 
asemenea cel al gestionă
rilor de la depozitele de 
exploziv ale Sectorului Mi
nier Troiţa şi Sectorului Mi
nier Muncel, unde au 
fost găsite un minus de 6 
buc. capse electrice şi res
pectiv un plu's de 6 kg di
namită şi 2,4 kg astrllită.

Prin munca pe care o 
desfăşurăm permanent nu 
facem decât să ’ne înde
plinim misiunea de preve
nire şi combatere a fapte
lor antisociale în aceste 
domenii, pentru siguranţa 
vieţii şi a bunurilor se
menilor noştri, . v..;;.:. ■_
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Zece întrebări şi zece răspunsuri
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la execuţia lucrărilor, precum şi asupra modului de 
întreţinere, exploatare şi urmărire a comportării in 
exploatare a construcţiilor şi- lucrărilor publice, pu
nând un accent deosebit pe respectarea criteriilor de 
exigenţă esenţiale în ceea ce priveşte rezistenţa şi 
Stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, si
guranţa la foc, protecţia împotriva zgomotului şi izo
larea termică, sănătatea oamenilor şi protecţia me
diului. \

RED.: Aveţi, deci, o arie de acţiune foarte largă, 
Cum reuşiţi să acoperiţi în teritoriu întreaga sferă de 
preocupări?

I, S.: în realitate, preocupările noastre sunt şi 
mai largi, cuprinzând : emiterea — în condiţiile le
gii şi la cererea proprietarilor a unor acorduri teh
nice do modificare a construcţiilor existente ; auto
rizarea funcţionării laboratoarelor de încercări din 
construcţii şi a personalului tehnic aferent; respec
tarea d|sciplinei în urbanism şi amenajarea terito
riului. 'Reveţiind la întrebarea dvs., precizez că sun
tem un colectiv de 14 inspectori, repartizaţi în terito
riul judeţului potrivit unei zonări prestabilite, care-şi 
desfăşoară activitatea astfel încât să acopere întreaga 
paletă de specialităţi din domeniul construcţiilor: in
dustriale, locuinţe şi social-culturale, drumUri, căi fe
rate şi poduri, hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare, 
Instalaţii etc. în plus, în măsura necesităţilor, co
laborăm cu organele autorităţii publice locale şi-ju
deţene, exclusiv în scopul atingerii ţelului final de 
asigurare a protecţiei sociale în acest domeniu.

RED, ; Activitatea dvs., vizând cu precădere pro
bleme tehnice, de strictă specialitate, presupun că s-a 
desfăşurat intr-o relativă continuitate .după evenimen
tele din decembrie 1989., Totuşi, după această dată, 
au intervenit noutăţi in activitatea inspecţiei ?

I. S,: Intr-adevăr, activitatea noastră a urmat .un 
curs relativ continuu, in sensul bă, după decembrie 
1989, am trecut prin câteva reorganizări — fără ca ac
tivitatea noastră efectivă să se oprească vreun mo
ment ■—, care s-au finalizat prin Ordinul M.L.P.A.T, 
35/D/23.02.1993. Noutatea constă în faptul că noua 

„organizam a adus cu sine crearea a două departa- 
mente speciale, unul pentru calitatea construcţiilor şi 
lucrărilor publice, celălalt pentru urmărirea respec
tării disciplinei in urbanism şi amenajarea teritoriu
lui. In fapţ, ambele departamente, pe lângă rolul pre
ventiv, au scopul de a urmări eliminarea tuturor ne- 
conformităţilor „ constatate, faţă de prevederile le
gale.... , ".......... ■

RED.: .„scop în care inspecţia dvs. are posibi
litate» de â-fi impune autoritatea potrivit legii?

I. S. : Bineînţeles ,în situaţiile în care se consta
tă- abateri .grave, care pot periclita rezistenţa sau sta- 
bilitatea construcţiilor, funcţionarea în siguranţă a 
instalaţiilor sau în situaţiile de abateri cu caracter 
repetativ, organele noastre de specialitate acţionează 
fig clirecţ, sancţionând abaterile ce constituie contrâ- 

disputiinti sistarea lucrărilor care prezintă 
n^onformităţl grave, desfacerea şirefâcereg acesto
ra sau experti2area lor, fie indirect, dispunând apli
carea de sancţiuni administrative, retragerea din ca
drul agenţilor economici cu activitate de proiectare sau 
execuţie a valorii prestaţiilor necorespunzătoare ca
litativ sau dispunând repetarea recepţiei construcţii
lor când se constată că hotărârile adoptate de comi
siile de recepţie contravin legii sau normelor de ca
litate, de urbanism ori când nu sunt asigurate func-' 
tlonaiitatea şi buna comportare in timp ale construc
ţiilor; j

RED.: Dle inspector şef, pentru o reprezentare 
mai clară şi concretă a acţiunilor dvs, în faţa cetă- 
ţenilor, aţi putea să ne sintetizaţi activitatea in
specţiei in attima perioadă ? .. -■

LS. : Cu plăcere, deşi sintetizarea aceasta im
plică abordări paralele ale aceloraşi acţiuni. Mă voi 
referi ia activitatea din trimestrul III a.c. Inspec
ţia noastră a întreprins un- ftianăr de 231 de ’coh- 
troalş, dintre care 166 de controale în execuţie, in
clusiv controale în faze determinante pentru rezis
tenţa şi stabilitatea construcţiilor, ? controale tema
tice complexe, 5 controale în proiectare, 22 controale 
privind disciplina în urbanism. Privită din alt 
unghi, activitatea noastră cuprinde : 19 controale la 
consiliile locale, 108 controale la lucrări de con
strucţii, 34 controale la lucrări de instalaţii, 13 con

troale în staţiile de betoane, mortare şi mixturi as- 
faltice şi 2 controale la Obiective cu proiecte de ur
mărire ă comportării în timp a acestora. Cu această 
ocazie s-au depistat 151 deficienţe grave sau impor
tante şi încălcări ale legislaţiei, acţionându-se prin : 
11 opriri de lucrări, în-6 cazuri dispunâhdu-se -exper- 
tizarea; 2 cazuri de /idicare a atestării staţiilor de 
betoane; 12 cazuri de refacere a lucrărilor cu ne- 
cdnformităţi ; 5 cazuri in care s-âu dispus consoli
dări. Concomitent, s-au aplicat amenzi contravenţ'o- 
nale în valoare de’220 mii de lei şi s-au retras din 
cont sume în valoare totală de 6 900 mii de lei.

RED.: Puteţi exemplifica ?
I. S.: Da, am câteva cazuri reprezentative la în

demână :
— pentru clădirea administrativă şi de învăţă

mânt la Aeroclubul „Dacia“ Deva nu s-au luat mă
suri de conservare pe perioada de stagnare a lucră
rilor, producându-se degradări ale armăturilor şi 
betoanelor în nodurile structurale, motiv pentru care 
s-a dispus expertizarea structurii şi consolidarea; a- 
cesteia, evitându-se pericolul pierderii stabilităţii şi 
eventuale pagube de 6 700 mii de lei ;

— la staţia de descărcare cărbune a F.E. Paro- 
şeni, ca urmare a unei soluţii de proiectare defec
tuoase, exista pericolul, apariţiei infiltraţiilor în de
pozit, datorită discontinuităţii izolaţiei. S-a oprit 
continuarea lucrării pârjă după refacerea soluţiei de 
izolare, dispunându-se sancţiuni administrative şi re
cuperarea pagubelor pe seama persoanelor vinovate ;

—- la execuţia. Casei de rugăciuni a cultului bap
tist din Petroşani, s-au constatat abateri grave, atât 
faţă de proiect, cât şi faţă de reglementările tehnice 
specifice, existând pericolul real de cedare a plan- 
şeului din lejnn, în condiţiile în care sala- urma să adă- 
postească aglomerări de 200—300 de persoane. Nor
mal, s-au luat măsuri drastice, de sancţionare a fac
torilor implicaţi, oprirea lucrărilor şi dispunerea ela
borării unei soluţii de consolidare, având în vedere 
că neintervenţia âr fi însemnat pagube de aproxi
mativ 4 800 mii de lei şi posibile pierderi de vieţi 
omeneşti. •.

Dar neajunsuri s-au constatat şi la alte genuri 
de lucrări, cum ar fi modernizarea drumului jude
ţean 705 GeoagjU — Balşa; unde s-a omis executa
rea stratului filtrant şi a barbacanelor la zidul de 
sprijin de la km 29-J-160, dispunându-se desfacerea 
şi refacerea corespunzătoare a lucrărilor.

RED.: In domeniul urbanismului, situaţia sc . 
prezintă mai bine ?

I.S.: Constaţăm strădanii ale personalului tehnic 
de specialitate din cadrul consiliilor locale şi din 
partea Direcţiei tehnice a Conciliului judeţean, însă 
în teritoriu se constată o aliniere relativ lentă, gre
oaie, la exigenţele noilor orientări în domeniul urba
nismului şi amenajării teritoriului, fie datorită stă
pânirii insuficiente a reglementărilor legale, fie da
torită unor schimbări de personal, fie datorită indis
ciplinei beneficiarilor de investiţii. Se execută multe 
lucrări nelegal, fără obţinerea certificatelor de urba
nism, a avizelor necesare şi a autorizaţiilor de- con
struire, conform Legii nr. 50/1991, în special garaje 
şi închideri de balcoane, dar şi construcţii noi sau 
extinderi, cu precădere în Valea Jiului. Deşi în mul
te cazuri s-au aplicat sancţiuni şi s-au înaintat cauze 
instanţelor de judecată, obţinându-se soluţia de de
molare a construcţiilor ' realizate abuziv, organele 
autorităţii locale nu au finalizat acţiunile prin de
molare silita. In această situaţie, neexistând prece
dentul in impunerea legii, anumiţi cetăţeni sau a- 
genţi economici continuă să sfideze litera şi spiri
tul legii. Este necesar ca, indiferent de anumite „sen
sibilităţi" sau interese, la orice nivel să domnească 
spiritul legii. ■

RED.: Aveţi perfectă dreptate. In încheiere, vă 
rugăm . să punctaţi, în câteva; cuvinte, perspectivele 
activităţii dvs.

’ I.S.; Având în vedere că ne aflăm într-o peri
oadă de stimularş a integrării europene şi ţinând 
seatna ‘ că normele europene îri domeniul construcţii
lor, elaborate şi armonizate de către CEN (Comisia 
Europeană de Normalizare din cadrul CEE), devin 
obligatorii pentru toate ţările membre, in perioada 
următoare esţşş necesară desfăşurarea unei. activităţi 
intense in direcţia revizuirii normelor şi prescripţii
lor tehnice, pentru a facilita armonizarea cu normele 
europene, ca o condiţie obligatorie de penetrare a 
pieţei yest-europene. Bineînţeles că aceasta presupune 
şi modernizarea dotării inspecţiilor teritoriale1 cu ă- 
paratura de control necesară asigurării comparabi- 
lităţii cu firme similare occidentale, Dar, in primul 
rând, înseamnă seriozitate, disciplină liber consim
ţită şi o intensă activitate, în evantai, dd educaţie 
în* spiritul respectării legilor, până la nivelul cetă
ţeanului de rând. :
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ATALANTA — PIACENZA I X
Gazdele au mare nevoie de victorie, insă-ţinând 
cont că au cea mai slabă apărare din campionat, 
.aceasta poate fi pusă sub semnul întrebării. 
CREMONESE — LECCE 1 X
Lecce ţinteşte un egal, însă Cremonese nu prea
lasă speranţe vizitatorilor.
INTER — MILAN (pauză) X
INTER MILAN (final) 1 2
Se întâlnesc două dintre cele 5 echipe angrenate 
(momentan) în lupta pentru .titlu, în derby-ul 
local. îndrăznim să credefn că victoria va apar
ţine vreuneia dintre combatante.
NAPOLI — LAZIO (pauză) X
NAPOLI — LAZIO (final) I X

S-ar putea ca Napoli să-şi valorifice avantajul 
terenului propriu

7. PARMA — JUVENTUS (pauză) X
8. PARMA — JUVENTUS (final) 1 X 2

încă un mare derby; interesant este că liderul 
(Juve) nu are încă o victorie în deplasare.

9. ROMA — FOGGIA (pauză) X
10. ROMA — FOGGIA (final) 1

Probabil că până la final gazdele îşi vor impune 
punctul de vedere. '

11. SAMPDORIA — CAGLIARI i  
Campionatul este foarte lung, iar pentru Samp- 
doria — angrenată şl ea în lupta pentru titlu — 
o (nouă) victorie ar fi de aur.

12. TORINO — REGGIANA 1 X 
Gazdele au posibilitatea unei victorii, dar Reg- 
giana îşi va vinde scunip pielea pentru „ciu- 
pirea* unui punct.

13. UDINESE — GENOA X
Echipe în mare criză de puncte. Genoa este un 
adversar destul de incomod în deplasare.

Da, a fost un mare 
„Bal ăl Bobocilor", la 
Sala Sporturilor din De
va. . Cele mai frumoase 
,,boboace“ ale Liceului 
Teoretic „Decebal" şi-au 
dat întâlnire într-un ori
ginal show pentru a-şi 
disputa titlul de ,Jdiss 
Decebal ’93". Peste 1200 
de spectatori — elevi, pro
fesori, invitaţi, veniţi de 
la toate liceele devene 
(ba chiar din Simeria şi 
Călan) — au asistat cu 
entuziasm, uneori deştul 
de gălăgios, la cele . 17 
probe susţinute de 10 can
didate. Un vulcan de stri
găte, râsete şi aplauze a 
izbucnit la prezentarea'u. 
,nor probe-ca ,seducerea" 
de către fete a prezenta
torilor (probă la care ma
joritatea s-au aruncat pur 
şi simplu în braţele aces
tora) sau probe în ton 
cu locul de desfăşurare, 
pentru „testarea" calităţi
lor sportive ale fetelor. - 

Eforturile fetelor, de.a 
lungul a trei ore cât a 
durat spectacolul; au fost 
răsplătite substanţial: toa
te au primit premii de 
participare. Iată şi cele 
5 premii: premiul special 
—- eleva Mădălina Gorea; 
premiul de popularitate — 
eleva Bianca Ludoşan; pe 
podiumul folosit în ase. 
menea situaţii fftai ales 
de sportivi au urcat, pe 
rând, elevele Veronica 
Neagu (locul III) şi Pairi- 
cia Solea (locul 11). Re
prezentanţii mass-tneeUp 
prezenţi în sală (Cuvântul 
liber, 3 TV Deva, Deva- 
sat, Evenimentul zilei

r
etc.f şi-au intensificat e-* 
forturile de imortalizare a 
evenimentului, în momen
tul urcării pe cea mai 
înaltă treaptă a podiu
mului a celei mai, fru
moase „decebaliste", con
curenta cu numărul 6, e- 
leva Adina Şafvari, de
clarată „MISS DECEBAL 
'93“. „Boboaca" este, de 
fapt, o „leoaică de 15 ani", 
1,68 m înălţime, 51 leg,' 
mare amatoare de muzi
că, lectură, excursii, care 
şi-a exprimat marea sur
priză : „Nici nu mă gân
deam că voi fi prima/" 
Ea a primit ca premiu su
ma de 25 000 lei, oferiţi 
special -de firma S.C. „Mi- 
nexfor" S.A. Deva, iar 
celelalte fete au primit 
sume mai miei.

Buna organizare a spec 
fecalului şi-a arătat roa
dele‘ fiind susţinută şi de 
eforturile Telecom Deva 
(asistenţa tehnică, coloană 
sonoră), Poliţiei munici
piului Deva,- Primăriei, 
Teatrului de Estradă (ac. 
cesorii, prezentatori), 0- 
ficiului Judeţean pentru \ 
tineret şi sport IJunedoa- I 
ra. Organizatorii au be- ! 
neficiat, totodată, de spri- 
jinul a circa 15 firme, cele € 
mai importante fiind so
cietăţile: Euro-Est Inves- 
timents SRL, Imprimeria 
Guttcn be&j S.A.. Minexfor 
S.A., _Bm:ovenus SRL, 
Cuvântul liber S.A., Leo
pard Serv. Corni SRL, 
Grecom SRL, Brutăria 
Neam# SNC, Ardealul 
S.A.

OVIDIU SIMINA, 
elev. Deva

I D e s p r e  u n  lu p  tr is t ...
Nu doar din punct <je 

vedere sentimental simt 
nevoia câtorva cuvinte de
spre o situaţie pe care, 
personal, o consider ne
dreaptă. O consider pen
tru că nu o pot înţelege... 
Recunosc : simt o deosebită 
plăcere să-mi petrec o parte 
din timpul liber în mijlocul 
naturii, în speţă fiind 
vorba despre Parcul Den- 
drologic din oraşul Sime
ria. Sigur, aş putea spune 
destule — şi bune şi rele 
— despre această oază de 
binefăcătoare detaşare de 
tot' şi de toate, dar mă re
zum la ideea care â gene
rat aceste rânduri. Este 
vorba despre cele câteva 
vietăţi ţinute captive,, ca 
posibilitate de atracţie — 
curiozitate pentru vizita
torii de toate vârstele şi 
categoriile: un lup, un urs, 
un mistreţ şi, poate, încă 
unul sau două animale îşi 
târăsc zilele într-o captivi
tate clar’ inutilă şl, mai 
ales, jignitoare pentru re
laţia om-animal. Pentru că, 
privind aceste vieţuitoare 
înfometate şi, evident, ji
gărite, am avut o senzaţie

ciudată de vinovăţie... 
ţu dorinţa sadică de a-l 
Umili de tot pe acel captiv 
lup, i-am aruncat : câtevâ 
prune aproape deshidral' 
tate. S-a uitat la mine 
sigur, în alte condiţii; sau' 
zonă geografică m-ar fi. 
sfâşiat, însă, acum, i-am 
văzut tristeţea in ochi. A* 
poi, a început să mănânce 
prunele cu. o poftă incre» ■ 
dibilă. Un lup mâncător de , 
prUne! Cât de foame să-| 
fi fost? Şi din n®U 
gândit ia iubirea noastră 
de libertate,, dar şi la fapi 
tul că, în una din zile, 
am văzut câţiva copii ffiP' 
cercând să lovească acelaşi ' 
lup cu pietricele şi ra* ' 
muri.

Repet, nu este vorba d©* 
spre o chestiune strict sen* 
timentafă, deşi iubesc anii. 
malele, dar sunt împotrivă 
sechestrării inutile şi în
fometării câtorva vieţui toarâ 
prin firea lucrurilor libert 
Şi mă întreb : avem acea 
drept, oare,- oricât am n 
noi de oameni, iar ele .dfo 
animale 1? ..

DUMITRU hurubA

Cine a mâncat viţelul 
şi a băut vinarsul?

(Urmare din pag. 1)

i-a spus I.D. Atunci L.B. 
s-ă dus direct la poliţie ţi 
a turnat toată afacerea. E- 
vident, în faţa organelor de 
cercetare penală, I.D. a
negat că ar fi beneficiat 
de carne de viţel si de miel 
şi că a bput ţuică de ia 
L.B. Interesant este ce a 
spus un domn avocat in
pledoaria sa rostită în faţa
instanţei de judecată. A
zis că nu poate fi vorba

de un viţel întreg, întrucât 
carnea respectivă a încăput 
în două plase. Păi, depinde 
de plase, dle avocat, mai 
bine zis de capacitatea lori 
Mai zlce tot domnia sa că 
nu este cert că ţuica băută 
de ID. provenea de la 
L. B. De miei n-a spus ni» 

, mic. In această situaţie, în
trebarea care se pune este: 
cine a mâncat viţelul şi 
miei' omului ce căuta slujbă 

, si - v? i-a băut ţuică? Ori
ei Jevărul va ieşi la 
ivea.a.
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•  „La mulţi ani“ pentru
Măriţi Popa, din Hărţăgani, 
cu prifejul zilei de naşte
re, ti urează cei dragi din 
familie. (1060414)

•  La mulţi ani, fericire 
şl sănătate dragului nostru 
Szabo Ştefan, din partea 
lui Mircea şl Nelu.

(922302)
•  Astăzi când Dorin Poe- 

n&r din Podele prinde al 
IS-lea trandafir tn buche
tul vieţii sale, părinţii 
Emil şi Doina ti doresc 
multă sănătate, mult noroc 
tn viaţă. La mulţi ani! ,

(1060376)
• Vând capotă şi două 

Uşi dreapta pentni Volk
swagen, maşină cusut mare 
Kaisser. Tel. 613964, .orele 
0—16. (106066©

• Vând apartament două
camere parter Gojdu, cum
păr garsonieră, exclus Mi
cro 15 sau schimb aparta
ment două camere cu gar
sonieră. plus diferenţă. Tel. 
624732. 615078. (1060691)

•  Vând motor Fiat Die
sel şi cutie pentru ARO 
240. piese ARO 240. Tel 
628563 după ora 2a ;

(1060679)
•  Cumpăr forinţi, 16. 

mărci. Deva. 622685.
(1060671)

•  Vând xerox Olivetti,
maşină de scris electrică 
Olivetti, fax omologat şi 
telefon secretariat cu robot. 
Deva. tel. 624803. intre o- 
rele 20—22. (1060697)

•  ' V&nd Aro carosabil,
motor Braşov, fabricat 1989. 
Deva. str. Dragoş Vodă. nr. 
18, tel. 625050. (1000695)

•  Vând dulap vitrină şi
recamier lemn nuc. Tel. 
622141. (1060700)

• Vând apartament două
camere. Deva. str. Scări
şoara. bl. 34, ap. 16 şi Da
cia 1210; (1060707)

•  Vând urgent casă mare, 
garaj, gaze, grădină mare 
tn Haţeg şi Opel Senator. 
Informaţii Deva, telefon 
614856 sau Haţeg, str. Pro
gresului, 25 A.

(1060704)
•  Vând rezervoare meta

lice 1600 1, cazan încălzi
re centrală cărbuni. Tel. 
624254, după ora 16.

Ş (1060708)
•  Vindem lapte praf 5

kg. arzătoare motorină în
călzire centrală. Elveţia, 
pikamer electric 220 V. Tel 
•13242. (1060709)

•  Vând coceni de po
rumb. baloţi din paie de 
grâu, ovăz şi orzoaică. Bâr- 
cea Mică. nr. 62.

(1060693)
Vând ansamblu motor 

Alfa Romeo T. Diesel, ca
pacitate 2500, cutie viteze 
şi punte spate completă 
Deva. bdul Decebal. bl. 15, 
SC. E, ap. 21.

(1060688)
•  Vând autobuz Setra,

stare perfectă. Informaţii 
la tel. 617314, după ora 
46. ’ (1060721)-

• Vând apartament e ca
mere. Orăştie, str; Pricazu- 
lui, bl. 42, et. 2, ap. 29.

(1060736)
•  Vând ARO 244, cu re

morcă. Haţeg, 770115. după 
ora 18. (1060737)

• Vând Audi 105 S, sta
re perfectă, preţ foarte con
venabil. plus o caroserie, 
motor, cutie, teL 712229, 
între orele 16—18.

(922291)
•  Vând apartament, două 

camere, relaţii tel. 721509, 
după ora 12.

(9222292)
• Vând sufragerie com

pletă (corpuri, masă, ca
napea, fotolii), sigilată, tel. 
713366. (9222294)

• Cumpăr apartament 2- 
3 camere, decomandate 
Informaţii tel. 711007.

(9222299)
•  Vând TV camionetă, 

motor Braşov, 3 500 000, 
negociabil. Sorea Ion, Hia, 
strada Prundului, nr. 9, te
lefon 348 — după ora 20.

(1060411)
• Vând 800 1 vin de casă 

preţ foarte convenabil. In
formaţii telefon 722785.

(1060412)
•  Vând apartament ultra

central, 2 camere, bl. 5, sc. 
II, et 1,; ap. 8, Deva. In
formaţii I.R.E. lila, familia 
Boiţ, orele 7—9.

(1060413)
• Cumpăr una-două bute

lii normale 50 000 lei/buca- 
tă. Telefon 64U33.

(1060713)
• Pierdut Cocker spaniei, 

'culoare aurie. Se oferă re
compensă. Informaţii Ocol 
Silvic Ilia, tel. 166.

(1060710)
• Pierdut ştampilă S.C. 

Exploforest Serv. SJt.L 
Gurasada. Se declară nulă.

(1060706)
• Pierdut chitanţă eli

berată de S.C. MIMMI, pe 
numele Rachier Natalia. O 
declar nulă. (9222293)

• Schimb apartament 2 
camere Bucureşti cu Deva, 
vând birou. Tel. 626282.

(1060699)
• Schimb (vând) casă

Mânerău. cu apartament. 3 
camere, zonă centrală. Tel. 
713727. (922295)

• Schimb apartament 3
camere, zona gării, cu gar
sonieră plus diferenţă- Hu
nedoara, bdul Traian, 2 bis, 
ap. 16. ' (922298)

•  Cursuri intensive de
limba engleză cu profesori 
din Anglia, începând din 
8 noiembrie. Informaţii şi 
înscrieri Deva. telefon 
628747. (1060747)

merciale, începând cu data 
de 1. XII. 1993.

.. - . 006069©. ,v

- COMEMORĂRI

•  Firmă de comerţ 
en gros angajează re
prezentant permanent 
(studii superioare) în 
Deva Autobiografie, 

fotografi®, telefon, auto
turism la : Bucureşti 2, 
CP 39-19.

(1060610)

•. S.C. Comixt Masters 
S.R.L. Deva anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor, 
tarifelor şi adaosurilor eo-

•  Cu lacrimi in ochi 
şi durere în suflet, a- 
nunţăm că astăzi, 4 
noiembrie 1993, se im- 

4 plinesc opt ani de la 
despărţirea pentru tot
deauna de dragul nos
tru

MIHA1 PUCHIU
din Haţeg. ,

Sora . Lucreţia şi 
nepoata Puşa cu fami
lia din Simeria. Dum
nezeu să te odihneas
că în pace I MihăiţS, 
nu te vom uita NICI
ODATĂ I (1060712)

• Azi, 4 noiembrie, se 
împlinesc doi ani de când 
m-a părăsit scumpul meu 
soţ

NICOLAE GIUREA
Nu te voi uita niciodată. 

Naşa. ■ *;' (1060701)

DECESE

• Suntem alături de co
lega noastră, învăţătoarea 
Ionaş Eiisabeta, de la Şcoa
la Generală Nr. 6 Deva, la 
moartea mâniei sale. Sin
cere condoleanţe. Colecti
vul şcolii. (1060716)

• Soţul Aurel, fiicele 
Aurelia şi Ileana, fiul 
Ionică, ginerele Ionel 
anunţă trecerea in ne
fiinţă a scumpei Iot 
soţie şi mamă * s-

MARIA A CniM ET 
înmormântarea vi

neri, 5 noiembrie 1993, 
de la domiciliul din 
str. 22 Decembrie, bl. 
D 3, ap. 23, Deva.

(1060727) .

o Un ultim omagiu 
scumpei noastre mame 

MARIA ACHIMEŢ 
Aurica şi Ionel Bo- 

roş. (1060727)

•  -Cu nemărginită 
durere In suflet, soţul 
Avram, fiul Nicu, fiica 
Mărioara, ginerele Vio- 
rel, nora Rodica şi ne
poţii Lucian şi Radu 
anunţă încetarea din 
viaţă a scumpei - lor 
soţie, mamă soacră şi 
bunică

ELENA FORA 
' înmormântarea are 

loc vineri, 5 noiembrie, 
în satul Ormindea. Nu 
te vom uita niciodată 

% suflet bun şi blând !
(1060722)

•  Familia Toma Mi
lă* şi Olivia, din Va
lea Nandrului, anunţă 
cu profundă durere 
moartea fulgerătoare, 
in urma unui accident 
de maşină, la numai 
22 de ani, a dragului 
lor fiu -

CLAUDIU
Inmprmântarea azi, 

4 noiembrie, ora 14. în 
satul Silvaşu de Sus. 
Nu te vom uita nici
odată dragă Claudiu!

(1060732)

• Soţia, fiul, părin
ţii, fratele cu soţia şi 
socrii anunţă cu adân
că durere trecerea In 
nefiinţă, într-un tra
gic accident, a dragu
lui lor

TOMA CLAUDIU, 
de 22 ani,

Înmormântarea azi, 
4 noiembrie, ora 12, in 
Silvăşu de Rus. Chipul 
tău drag şi blând va 
rămâne veşnic in a- 
mintirea noastră.

(1060415)

•  Prietenii din Sil- 
vaş şi Nandru te vor 
conduce pe ultimul 
drum cu multă amă
răciune şi durere In 
suflete. .

Adio, prieten drag 
CLAUDIU.

(1060415)

• Verişorii Geiu, 
Ovidiu, Florin, Gabi, 
Ion, Zenu, Aurel iţi 
vor simţi lipsa şi nu te 
vor uita niciodată, dra
gă

v CLAUDIU.
Dumnezeu să-ţi aibă 

în pază sufletul tău 
bun şi prietenos.

(1060415)

•  Familiile Jurju- 
nescu din Haţeg _ şi 

v Lupulescu din Timi
şoara, cumnaţi, de
plâng dispariţia ful
gerătoare a' celui care 
a fost neuitatul lor 

TOMA CLAUDIU 
Nu te vom uita nici

odată *
(1060415)

• Sincere condoleanţe 
familiei Toma Milfir la 
greaua pierdere suferită 
prin moartea fiului 

CLAUDIU
Dumnezeu să-l odih

nească ! Familia Toma
Gicu. (1060733)

y-r*—t—*_*—*—*_*_*—*—*—*
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SC. „CONDOR" SA. 1 1
cu sediul în Deva, str. Avram lancu, bloc H 3 ţ 

Angajează prin concurs următorul perso- \ 
nai: 4

9 bărbaţi cu studii economice medii sau ţ *
superioare de specialitate, cu o vechime mini- i * 
mă de 5 ani şi respectiv 3 ani, pentru biroul ? *
Control Financiar Intern din cadrul societăţii. ) |

Înscrierile se fac până la 10 noiembrie J  ̂
1993, Ia sediul societăţii. *

Relaţii suplimentare la telefon 616267, int. * *
139.' (847) \ f

S.C. PRESTSEBV TANIGECO S.R.L. 
D E V A

Telefoane: 629931, 618240, 616772 
Execută revizii, reparaţii la instalaţii incăl-j 

I zire centrală, verificări şi reparaţii centrale ter-j 
|  mice, puncte termice ■

Repară si execută instalaţii sanitare.
Nu aplică TVA.

|  Preţ negociabil, (CEC)

] ‘ SOCIETATEA COMERCIALA
j „MACON" S.A. DEVA
{ Angajează:

9  mecanic instalaţii hidraulice 
9  fochist medie presiune 
9 automacaragiu
Relaţii suplimentare la sediul firmei, str. 

Sântuhalm, nr. 1, Deva, tel. 613930, Int. 117.
(D.P.)

OFICIUL JUDEŢEAN )
PENTRU TINERET ŞI SPORT V

. D E V A  )
Organizează în ziua de 22 noiembrie 1993, 

ora 10, la SALA SPORTURILOR din Deva 
LI CI TAŢI E

în vederea închirierii unor spaţii disponi
bile pentru activităţi diverse.

Condiţiile de participare la licitaţie şi in
formaţii suplimentare la telefonul 62 21 32.

(1060496)

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA 

j ORGANIZEAZĂ
Licitaţie pentru execuţia obiectivului de 

investiţii: ;-'V;' : ţv?
9 ŞCOALA CU 24 SĂLI DE CLASA — 

BRAD
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără 

preca lificare. ■-
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor 

de construcţii si instalaţii pentru obiectivul: 
ŞCOALĂ CU 24 SĂLI DE CLASA — BRAD.

Ordonator principal de credite: Ministe
rul învăţământului.

Investitor şi organizator: Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Hunedoara, cu sediul in 
municipiul Deva, str G. Bariţiu, nr. 2, tele- * 
fon 613315*,

Finanţator: Banca Română de Dezvolta
re Deva.

Termen limită de depunere a ofertelor:
— Ofertele se pot depune până Ia data 

de 26 noiembrie 1993, ora 14, la se
diul organizatorului.

Deschiderea licitaţiei: data de 29 noiem
brie 1993, ora 10.

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra de 
Ia sediul organizatorului, începând cu data de 
2 noiembrie 1993, contra sumei de 100 000 
lei/exemplar. ' (849)

S.C . M AG1KA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A L
9 joi, 4 noiembrie — chitanţele nr. 

2832—3010.
9 vineri, 5 noiembrie — chitanţele nr. 

3193—33711
Precizăm că circuitul nostru de întrajuto

rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă.
Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata 

după 3 luni.
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura" 

din Haţeg. - *
***— — ş— :— — -------*---------------- —  !

S.C. „HORTICOLA" S.A.
D E V A

FERMA VITICOLA ŞOIMUŞ 
cu sediul in Şoimuş. str. Viifair 

V IN  DE 
intre orele 9—17

STRUGURI pentţu vin, soiuri superi
oare — 150 lei/kg„ inclusiv TVA 

■  MUST — 300 lei/kg„ inclusiv TVA 
Informaţii la sediul S.C. „Horticola" SA. 

Deva, telefoane 614318, 615125. (CEC)

str.

S.C. JPROSEItVICE" S.A. 
BAIA-MARE

V. Lucaciu, nr. 162, teL 099/417113, 
fax 099/416755 -

Livrează din stoc la preţuri avantajoase s
— GATER, diam. 800 mm cu 15 pânze
— MAŞINA UNIVERSALĂ PENTRU 

TAMPLĂRIE (6 operaţii). (833)
— * — * — * — * —  * — * *—*—4—* *—4r—*—*— # J
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